KALENDÁRIUM
7. DUBNA – VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ (NEDĚLE)
SÁL OBECNÍHO DOMU V BUDIŠOVICÍCH; 14:30

BUDIŠOVICKÝ ZPRAVODAJ
22 // 22001199

10. DUBNA – KLUB DŮCHODCŮ (STŘEDA)
SÁL OBECNÍHO DOMU V BUDIŠOVICÍCH; 16:00
13. DUBNA – ÚKLID PŘÍKOP A MEZÍ (SOBOTA)
SRAZ PŘED OBECNÍM DOMEM; 9:00
27. DUBNA – SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU (SOBOTA)
PŘED ŠKOLKOU OD 8:00 DO 11:30
4. KVĚTNA – TÁBORÁK K OSVOBOZENÍ OBCE (SOBOTA)
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ; 17:00
15. KVĚTNA – KLUB DŮCHODCŮ (STŘEDA)
SÁL OBECNÍHO DOMU V BUDIŠOVICÍCH; 16:00
18. KVĚTNA – ZÁJEZD DO ZOO A NA ZÁMEK LEŠNÁ (SOBOTA)
ODJEZD V 7:30 OD BUDOVY ŠKOLKY
DOPRAVA ZDARMA
1. ČERVNA – DEN DĚTÍ (SOBOTA)
HŘIŠTĚ TJ SOKOL BUDIŠOVICE; 14:00
(TERMÍN BUDE JEŠTĚ PŘÍPADNĚ UPŘESNĚN)
9. ČERVNA – SMAŽENICE (NEDĚLE)
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ; 14:30

Výročí
K významnému životnímu jubileu přejeme všechno nejlepší:

Miloši Javorkovi
Mileně Mehledové
Miluši Bialkové
Antonínu Vaňkovi
Františce Bartoncové
Longinu Hrubému
Budišovický zpravodaj 2/2019, vyšlo 5. dubna 2019
redakce: Monika Folwarczná (mf), Věra Javorková (vj), Miroslava Kozlová (mk), Radoslava
Mikovská (rm), Jiří Popiolek (jp), Petr Uvíra (pu)
kontakt: budisovicky.zpravodaj@email.cz. Zpravodaj vyšel nákladem 270 ks. Občanům
Budišovic je distribuován zdarma. Vydává Obec Budišovice, Opavská 112, Budišovice, 747
64. Registrace Budišovického zpravodaje: MK ČR E 22450.

Vážení spoluobčané,
je tady jaro a s ním i nové číslo zpravodaje, ve kterém jako
obvykle najdete některé tradiční rubriky jako Zprávičky ze
školky nebo informace o dění v našem Sokolu.
Kromě toho jsme se rozhodli zavést rubriku novou, nazvanou
Budišovické pamětihodnosti, ve které bude budišovická
kronikářka a zastupitelka Mgr. Radka Mikovská pravidelně
psát o stavbách, místech a artefaktech, jimiž je naše vesnice
zajímavá, výjimečná. Jako první si zvolila kapličku Panny
Marie, kterou naleznete u silnice při výjezdu z Budišovic
směrem na Hrabyň.
Na poslední straně zpravodaje pak jako obvykle naleznete
kalendárium všeho, co vás v následujících třech měsících
čeká, a zjistíte, že až do června se něco odehraje skoro každý
víkend. Budeme se tak scházet u pravidelných akcí, jako jsou
dětský den, smaženice nebo táborák, a chybět nebude ani
oblíbené velikonoční tvoření. V polovině dubna pak opět naši
obec zkrášlíme tím, že vysbíráme v příkopách, na mezích a na
chodnících nepořádek.
A pojedeme zase i na výlet – tentokrát jsme zvolili jednu
z nejkrásnějších zoologických zahrad v naší republice,
Lešnou, kde je součástí areálu i zámek.
Nezbývá než doufat, že počasí nám bude přát, protože po
dlouhých měsících zimy opustíme na nějakou dobu sál
Obecního domu a všechno se bude odehrávat z větší části na
hřišti, ať už velkém, nebo dětském.
Těšíme se na vás a doufáme, že se přijdete pobavit s námi v co
nejhojnějším počtu.
Hezké počtení a užívejte si krásné jaro stejně jako my!
Vaši Jiří Popiolek a Petr Uvíra
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OBEC INFORMUJE

Obecní drobnosti
➢ V březnu proběhla úspěšně kolaudace kanalizace na ulici

Na Horečkách.
➢ Od 9. června 2019 začnou platit nové jízdní řády autobusů 263

a 286. Zájemci si je mohou přijít nechat vytisknout na obecní úřad
v Budišovicích.
➢ Zasedání zastupitelstva se bude konat ve středu 17. dubna

od 19 hodin v sále Obecního domu. Srdečně vás na ně zveme!
➢ Mnohokrát děkujeme panu Pavlu Horníčkovi, který na vlastní

náklady a vlastním úsilím zvelebil vodní plochu na ulici U Skály.

BUDIŠOVICKÉ PAMĚTIHODNOSTI

ŽIVOT V OBCI

Knihovna
V září 2018 jsem převzala naši obecní knihovnu. Snažila jsem se přizpůsobit
otevírací dobu potřebám co možná nejširšího okruhu čtenářů, a myslím, že se to
vyplatilo. Za šest měsíců, kdy knihovnu vedu, stoupl počet čtenářů více než
dvojnásobně. Někteří čtenáři, kteří jsou v knihovně z dřívějška zaregistrováni,
zatím nikdy nepřišli. Mnozí chodí pravidelně a myslím, že je z čeho vybírat.
V únoru prošla knihovna velkou změnou, kdy jsem si z knihovny v Hradci nad
Moravicí z regionálního fondu nechala přivézt stovky nových knih jak pro dospělé
čtenáře, tak pro děti, včetně knih naučných. Ti, kteří chodí, mi dají jistě za pravdu,
že je z čeho vybírat. Navíc pokud nějakou knihu nemám a najdu ji v nabídce
hradecké knihovny, zajedu si ji pro naši knihovnu půjčit. Děkuji všem svým
čtenářům za jejich přízeň knihovně a doufám, že vždy najdou něco, co je osloví.
Na závěr prosím všechny čtenáře i z dob dávných, aby se podívali do svých
domácích knihoven, jestli tam náhodou nenajdou nějakou zapomenutou knihu
z knihovny, pokud ano, aby mi ji donesli zpět. Předem všem děkuji. Přeji krásné
jaro – třeba s knihou.
(mf)
Otevírací doba knihovny, která sídlí v prvním patře naší školky:
každé úterý od 16:00 do 19:00

Kaplička Panny Marie
Jako každá vesnice na Moravě a ve Slezsku má i ta naše svou kapličku. Stojí u cesty
směrem z Budišovic do Hrabyně a byla postavena v roce 1905 ve stylu
novoromantiky. Je zasvěcena Panně Marii
a nechal ji postavit Jan Vondruška, majitel
břidlicových lomů a továrny na zpracování
břidlice, která dříve stála v části Lomy. Bylo to
poděkování za uzdravení jeho ženy Františky.
Obraz Panny Marie od neznámého malíře byl
ukraden a v roce 1991 byl nahrazen mozaikou,
znázorňující opět Pannu Marii, od výtvarníka
Josefa Odrášky. V roce 2001 byla kaplička
prohlášena Státním památkovým úřadem
v Ostravě za kulturní památku. Aby nedošlo ke
znovupoškození obrazu a vnitřku kapličky, byly
zde v roce 2015 nainstalovány ozdobné mříže.
Kaplička slouží i jako místní orientační bod,
a i když je to malá církevní stavba, všichni
obyvatelé ji znají a vědí, že patří k Budišovicím.
(rm)
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Zájezd na Červenohorské
sedlo
Jak se už stalo tradicí, i letos
uspořádala obec zájezd do Jeseníků,
tentokrát na Červenohorské sedlo.
Většina se sjezdovými lyžemi, jiní
s běžkami a někteří jako pěší turisté.
Vyjíždělo se brzy ráno za mlhavého
počasí. To vydrželo až do pozdních
dopoledních hodin.
Přes tuto drobnou nepřízeň počasí se
celý den lyžovalo krásně. Běžkaři
našli tu správnou stopu a ani pěší
turisté nesešli z cesty.
Mnozí účastníci se občerstvili
v místních stylových restauracích,
kde si mohli vybrat z mnoha chodů.
K autobusu se všichni dostavili včas
a příjemně unaveni jsme se
v podvečer vraceli zpět.
(mf)

Obecní bál
Již mnoho let je to podobné. Během
ledna a února se Budišovičtí mohou těšit
na tři plesy – myslivecký, obecní
a sokolský. Nejinak tomu bylo i letos.
K velké radosti organizátorů byly
tentokrát sály ve všech třech případech
zaplněné, což je vzhledem k velikosti
naší obce unikát a vlastně i malý zázrak.
Děkujeme tímto všem, kteří nelitovali
svého času i peněz, a přišli!
Obecní bál je tedy možné hodnotit jen
pozitivně, a to i proto, že všechno
klaplo, jak mělo. Zahrála kapela Merkur,
Budík předvedl scénku a řízek
s bramborovou kaší připravil Jirka
Halfar. K tomu je nutné připočíst
bohatou tombolu – za niž opět všem,
kteří přispěli, děkujeme. A samozřejmě
– těšíme se na vás i příští rok.
(jp)

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
V polovině ledna pořádala naše školka maškarní karneval. Tentokrát si
zábavný program plný her, soutěží a tanečků na téma LÉTO připravila
naše maminka Kateřina Benová, za vydatné pomoci Zuzany Kolečkové
a Kamily Blažejové. Další maminky a tatínkové pak zajistili občerstvení
do bufetu. Všem mockrát děkujeme!
Od nového roku si v rámci takzvaných Barevných dnů každý měsíc
hrajeme s jednou barvou. Hlavním cílem těchto dnů je umožnit všem
dětem zúčastnit se formou prožitkového učení společné aktivity,
a zároveň posílit spolupráci a vztahy starších a mladších dětí. Bílý den
jsme prožili v lednu, modrý v únoru, zelený v březnu. V dubnu nás čeká
žlutý den a v květnu den červený.
Jak takový barevný den vypadá?
Kupříkladu v „zelený den“ maminky vybavily děti zeleným oblečením
a doplňky. Dokonce k nám do školky přišel i hastrmánek. Po svačince,
při které jsme si pochutnali na zelené špenátové pomazánce, jsme si
zazpívali Barevnou písničku, naučili se básničku o zelené barvě a zatančili
si při písničce Barvy. Při hře Kdo se schoval v trávě? děti hádaly, kdo je
ukrytý pod zelenou látkou. Zakouzlili jsme si a mícháním žluté a modré
barvy vytvořili různé odstíny zelené. Tou jsme potom malovali trávník,
do kterého jsme vytvářeli broučky z kousků látek. Povídali jsme si o
tom, kdo spává v trávě, vyráběli květiny a skládali si zelené puzzlíky.
Starší děti pomáhaly při navazování a batikování triček.
V únoru jsme se staršími dětmi navštívili Slezské muzeum v Opavě. Děti
si nejen prohlédly výstavu exponátů nejrůznějších ptáků, ale především
se zúčastnily programu Ptačí lumpárny.
Kromě barevných dnů máme i jiné zajímavé akce. Tento týden
předškoláci navštívili 1. třídu ZŠ v Pusté Polomi. Těšíme se na divadelní
představení v naší školce. Před Velikonocemi nás ještě čeká v neděli
7. dubna 2019 velikonoční tvoření a předškoláky zápis do základní
školy. Tak jako loni si na Zelený čtvrtek zasportujeme v tělocvičně ZŠ
Pustá Polom při akci Velikonoční sportování se sluníčkem.
Přejeme vám pěkné jarní dny a veselé Velikonoce!
(vj)
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TJ SOKOL BUDIŠOVICE

ROZLOSOVÁNÍ – JARO 2019
BUDIŠOVICE – RADUŇ; neděle, 7. 4. 2019, 15:30
MALÉ HOŠTICE „B“ – BUDIŠOVICE; sobota, 13. 4. 2019, 16:00
BUDIŠOVICE – CHVALÍKOVICE; neděle, 21. 4. 2019, 16:00
KOMÁROV – BUDIŠOVICE; neděle, 28. 4. 2019, 16:30
BUDIŠOVICE – PALHANEC; neděle, 5. 5. 2019, 16:30
OTICE – BUDIŠOVICE; sobota, 11. 5. 2019, 16:30
BUDIŠOVICE – KYJOVICE; neděle, 19. 5. 2019, 17:00
HNĚVOŠICE – BUDIŠOVICE; neděle, 26. 5. 2019, 17:00
BUDIŠOVICE – HORNÍ LHOTA; neděle, 2. 6. 2019, 17:00
OLDŘIŠOV „B“ – BUDIŠOVICE; sobota, 8. 6. 2019, 17:00
BUDIŠOVICE – HRABYNĚ; neděle, 16. 6. 2019, 17:00

INZERCE

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SE USKUTEČNÍ
VE ČTVRTEK 2. KVĚTNA 2019 OD 15:00 DO 17:00
VYSTOUPENÍ DĚTÍ KE DNI MATEK SE USKUTEČNÍ
V ÚTERÝ 14. KVĚTNA (BROUČCI) A VE STŘEDU 15. KVĚTNA
(VRABČÁCI) OD 16:00 V BUDOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLKY
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FOTOGALERIE

Děti ze školky během návštěvy Slezského muzea v Opavě.

5

Modrý den ve školce…

FOTOGALERIE

…a po něm přišel i den zelený.

Do Budišovic pozvolna přichází jaro…
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